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Verner Rasmussen C.C. Hallsvej ! ....TTl0lB
Niels Erik Frost Pedersen Vognmandsmarken 18 .. ...,.171441
Frede He1th Engvej 10 ............ .............77441,
Eli Grønborg Poppelve j I ........ ....... ...l7r7ZS
Ulrich Hergens Algade 46 ............ .evt.ll7)fi
Peter Larsen Kast:rrpkollegiet ...., ..77117L
Torben Nielsen Tågebyvej 2 ........ .....o......7974A4
ilenning Riis Rasmussen Chr. Richardtsvej 14 ,. .7?O9BB
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Skibssiden

vil jeg starte med et lille hjertesuk. vi har netop
Seks spejdere deltog og havde forhåbentlig en god tur.

Grupperåds formand
Tropsleder
Trops€rs si stent
Tropsåssistent
Tropsass is tent
Trops assi s tent
Søkyndigt medlem
Redak tør
Itedaktions sekretær

Hej folkens !Denne gångj

været på en birruarls* tur .

Stor konkurrence: Ien
et lejrkontrgentl ( Iu
et forslag, §å. deler I
er I, marts. Held og lykke !

Yi ved. allesammen, at det kan være forfærdeligt barskt at være afsted på denne

årstid - koldt og fugtigt. Netop det at det stille så store krav, både ti1 dig
som spe jder og til din patrllje t 4Øtt at det er en vigtig de1 af spejderlivet.
Den patrulje som kan gennemføre sådan en tur med næsten alle patruljekammeraterne,
vil jeg vove at påstå., bliver en patrulje, hvor sar:rnehoictet er goclt, og hvor
man ikke går af vejen for at tage udfordringer. op. De patruljer hvor peter og
Poul hele tiden melder fra, kommer aldrig tl1 at fulgere som,

jer der af den ene el]er d.en anden grund ikke rleltog, vil jeg
om nogle år kunne se tilbage på en spejdertid med oplevelser

patruljer, Til
blot sige I ViI I

og udfordringcrr
er det nu I skal tage Jer sa-lnrnen, og være med når der foregår noget. 0g iørrrigtr
Det at være Søspejder starter ikke, når bådene er i vandet, og slutter når de
tages op. Har man det sådan, er: sejlklubben et bedre tilbud!

SOI{\{ERLEJR: Det er ikke for tidligt at berynd.e at overveje, om du skal med på

sommerlejren. Vi skal i år på en kombineret lejr. Planen er, at vi sejler i
småIandsfarvandet i { dage, hvorefter vj- s}utter os til divisionens lejr ved.

Dehnshytten. Prisen bliver ea. JJar- pr. dertager, for de elreve dage vi er
afsted. Lejren vil nok komme til at minde om Rolsø-lejren, blot med færre sø-
aktiviteter.

der finder d.et bedste navn eller bomærke for rejren, vinder
kommer gratis med på lejren. ) En patrurje kan også indsende
blot pengene. sidste frist for dertagelse i konkurrencen

FNCST



TROpS IYØD[T deyr b/,
Vi mødte kl. 19.00 onsdag den l. Mødet skulle også deruee gang handle om første-
hjæ}p, og lige som på det sidste møde var det claus, ( E, af Eli(s venner )
der tog sig af det. Vi started.e med at repetere, det der var blevet gennem-

gået på mødet før. Bagefter øved.e vi os i kunstigt åndedræt, ( ttuird tiL næse

metoden ) på en dukke og i at ligge den tilskarlekommende i aflåst sideleje,
Under mødet omtalte Claus, en del af de ulykker der kan ske. Han næwrte bla,
den farlige situation, der kan opstå, når en sommerfugl bider sig fast i øret
på et menneske. IIan fortalte også, hvordan man skulle afhjælpe chock og kraf,
tige bIødninger i sådan en situation.

Mødet brev afsluttet med, at vi fik Iov tir at kigge i en kuffert, d.er var
fy1d.t med åbne benbrud, forfrysninger osv. ( æt var en af militærets sminke-
kasser, til brug ved øvelser. )

Ilenning ltiis Rasmus$e:t
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Vr nØdtes allesarnrnen llede
r:å havnen Kl. I .3A, elle ry

$arnrnen vil s ige 6 spe jd a:
e re ' ,{}S 3 led" ere hv i }ie e t
j eS slnt e s er mege t d år"*
ligt når man tænicer på at
gtå er over du k;be lt så man;
i troppen 7 rnen bortset
fra det Eik vi i gang nred
at oakke kærre]l så vi
klrnne k oulme a.f s t ed .

Turen ud til Troldebierg*
s,iovetl tog det rneste af
2 tiriler, rnen d"et Yer kun
på Eruncl af a.t vi støri.te
incl i et par forhindring*
er und erYe j s , § ås orn itiy *
råd bager og da vi skul*
le ned af en stejl skræEt,
hvor Frost o€! Ulrik for*
s Øgt e at trække kærre]1
N§I AI,' BÅKKE , ltv i 1 ke t

§M,§,q §ii. frE stipit'ti

d a ogs å re slll tered e i at
de gled på TØ..r, und*
skyld ry,:-..gen he I e ve j en

- f '*,nso trflHst.Frost).

Yed bestemmelsestedet gik
vi s tra.lrs igan*t rned a.t
byEge bivua.ke.r' s å vi kunne
tilbringenåtten i sikker*
hed f or ro t terne og tr Dræb*
er rnusenrt spØE til sideo

men clet var lige føti et d-fk'',
lykkedes at bilde et af FIav--
Ør,YL*n.s patrul j enied lerner ind
a,t det ver derfor rnan byg*
geci e en bivuak "

Ef ter a'ftensmad en troed e alle
spejderne at Cer Ya,r na.tløb,
men det viste sig efter et
Irar timer$ venten at det
helcligvis v&.r fup, for der
ver vist ikke mang;e der heY*
cl e lyst.

i{æste morgen soY vi tilKl-
9.50, hvorefter vi spiste
morgenmad, lagde hivuakerne
necl CIg paicked e kærrelle ,
fnden vi vend te nrer,{serne
rnod Yord ingbor€{ f ik vi t il
opgave at f ind e n"ogledyre*
spor og tege gibsaftryk af
d e rr u. Ie t lykkeC qS. kun at
$insJ-ø nosl. hioffi o$ hund.-
spOr.

på vejen hjern havde vi kun
et stop (g*t hvorl, inden
Nordhavneil r hvor vi ankom
rned" e t kv eT ters f ors in*
else.
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Denne tremastede skonnert er en typisk repræsentant for datidens talrige
skonnerter der samnen med galeaser og jagter ofte benærmtes "Havets Grå-
sPrf,rvert

Den er en såkaldt 100 tonner, o6i skibe på denne stømelse f6r fra -Danmark -
især ciet sydfyrrs:ie øiiav - på alle verclenshave.

Skrogets form er alnincreli6- ior "I'iarstalLere", altså cie skibe fra }"larstal .
Den krumme stæ.vn og det karakteristiske agterspejl er her afgørende. trlt
så.da^nt skro6; kaldes et jagtskrog, uanset om skibet rigges som jagt eller
f.eks. skonnert.

AKTIV har især sejlet klipfisk fra Newfoundland til Europa, Ien eksisterer
endnu og vil efter end.t restaurering kunne træffes i d.anske farvande.
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Ilenning Riis Rasniussen


